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9 Continuação>>>
Controladora

Passivo Patrimônio Líquido

Em milhares de Reais
Empréstimos e 
financiamentos Reserva de lucros Total

Saldo em 31 de março de 2018 114.428 86.979 201.407
Variações dos fluxos de caixa de financiamento
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos - (17.971) (17.971)
Captações de empréstimos e financiamentos 138.000 - 138.000
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (91.420) - (91.420)
Total das variações nos fluxos de caixa de financiamento 46.580 (17.971) 28.609
Variações dos fluxos de caixa de operacional
Juros Pagos (7.577) - (7.577)
Total das variações nos fluxos de caixa de operacional (7.577) - (7.577)
Outras variações sem efeito caixa
Juros apropriados no resultado 9.728 - 9.728
Destinação de reservas - 11.765 11.765
Dividendos propostos, não pagos - (12.759) (12.759)
Total outras variações sem efeito caixa 9.728 (994) 8.734
Saldo em 31 de março de 2019 163.159 68.014 231.173

Consolidado
Passivo Patrimônio Líquido

Em milhares de Reais
Empréstimos e 
financiamentos Reserva de lucros Total

Saldo em 31 de março de 2018 122.781 86.979 209.760
Variações dos fluxos de caixa de financiamento
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos - (17.971) (17.971)
Captações de empréstimos e financiamentos 139.224 - 139.224
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (93.618) - (93.618)
Total das variações nos fluxos de caixa de financiamento 45.606 (17.971) 27.635
Variações dos fluxos de caixa de operacional
Juros Pagos (7.577) - (7.577)
Total das variações nos fluxos de caixa de operacional (7.577) - (7.577)
Outras variações sem efeito caixa
Juros apropriados no resultado 11.060 - 11.060
Destinação de reservas - 11.765 11.765
Dividendos propostos, não pagos - (12.759) (12.759)
Total outras variações sem efeito caixa 11.060 (994) 10.066
Saldo em 31 de março de 2019 171.870 68.014 239.884

  31/03/2019 31/03/2018
Descrição    
Encargos financeiros  - 2,58% a.a.
Vencimentos  - 11/04/2018
Compromisso de exportação Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A. - US$ 5.682
Data limite para exportação  - 11/04/2018
Encargos financeiros  - 2% a.a.
Vencimentos  - 15/06/2018
Compromisso de exportação Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A. - US$ 5.600
Data limite para exportação  - 30/06/2018
Encargos financeiros  - 2% a.a.
Vencimentos  - 15/07/2018
Compromisso de exportação Banco Bradesco S.A. - US$ 2.947
Data limite para exportação  - 31/07/2018
Encargos financeiros  - 2% a.a.
Vencimentos  - 15/10/2018
Compromisso de exportação Banco Santander S.A. - US$ 3.001
Data limite para exportação  - 31/10/2018
Encargos financeiros  - 9,3% a.a.
Vencimentos  - 17/08/2018
Compromisso de exportação Banco Mizuho do Brasil S.A. - US$ 9.500
Data limite para exportação  - 17/08/2018
Encargos financeiros  0,85% a.a. 0,85% a.a.
Vencimentos  14/08/2019 14/08/2019
Compromisso de exportação Banco Mizuho do Brasil S.A. US$ 6.350 US$ 6.350
Data limite para exportação  14/08/2019 14/08/2019
Banco Itaú    
Encargos Financeiros  7,48% a.a. -
Vencimentos  22/04/2019 -
Compromisso de exportação BRL    20.000 -
Continuação Tabela..
Data limite para exportação  22/04/2019 -
Banco Mizuho-SWAP    
Encargos Financeiros  0,50% a.a. -
Vencimentos  12/06/2020 -
Compromisso de exportação EUR    4.626 -
Data limite para exportação  12/06/2020 -
Banco Mizuho-SWAP    
Encargos Financeiros  0,5703% a.a. -
Vencimentos  13/07/2020 -
Compromisso de exportação EUR    5.547 -
Data limite para exportação  13/07/2020 -
Banco Mizuho-SWAP    
Encargos Financeiros  0,5662% a.a. -
Vencimentos  09/10/2020 -
Compromisso de exportação EUR    6.459 -
Data limite para exportação  09/10/2020 -
Banco Tokyo    
Encargos Financeiros  8,62% a.a. -
Vencimentos  13/11/2020 -
Compromisso de exportação BRL    45.000 -
Data limite para exportação  13/11/2020 -
Covenants - Em 31 de março de 2019 e 2018, o Grupo encontra-se em cumprimento de todas as cláusulas contratuais 
desses financiamentos (compromissos de exportação). 21. Impostos e contribuições a recolher
 Controladora Consolidado
Circulante 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018
ICMS   1.447   2.326   6.906   6.776 
ICMS parcelamento   1.620   1.620   1.620   1.620 
IPI   838   53   844   53 
COFINS   1.477   1.097   1.667   1.347 
PIS   493   344   544   405 
IRPJ   875   674   5.747   5.492 
CSLL    -   -   88   1.053 
Outros   (62)   47    -   94 
   6.688   6.161   17.416   16.840 

 Controladora Consolidado
Não circulante 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018
ICMS parcelamento   5.090   6.925   5.090   6.925 
Outros   -   250   1.727   250 
  5.090   7.175   6.817   7.175 
Em 9 de julho de 2012, a Companhia aderiu ao programa de parcelamento de tributos estaduais com o Governo do Estado 
do Paraná, incluindo débitos liquidados com precatórios no passado e que vinham sendo discutidos judicialmente. O 
saldo, parcelado em 120 vezes, foi registrado no passivo da Companhia, o qual vem sendo liquidado mensalmente e as 
parcelas em aberto, atualizadas monetariamente. 22. Provisão para litígios - O Grupo está envolvido em determinadas 
questões trabalhistas, fiscais e cíveis, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial. A Administração, com base 
na opinião de seus assessores jurídicos, associado ao seu conhecimento histórico dos processos, constituiu provisão para 
aqueles casos em que é provável que ocorra um desembolso futuro de caixa, e considera que tais valores são suficientes 
para cobrir tais perdas. As movimentações dessas provisões estão sumarizadas como segue: 
a. Saldo das provisões para litígios Controladora Consolidado
 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018
Provisão para riscos     
Fiscais e tributárias  10.259   21.395   22.065   22.603 
Cíveis   353   -   1.562   371 
Trabalhistas   264   307   737   409 
Total  10.876   21.702   24.364   23.383 
Depósitos judiciais     
Fiscais e tributárias   -   -   204   192 
Trabalhistas   185   222   203   464 
Outros   19   -   254   - 
Total  204   222   661   656 
i. Demonstrativo da movimentação do exercício (controladora)
  Controladora 
 31/03/2018 Adições Utilização Reversões 31/03/2019
Fiscais e tributárias 21.395   7.702 -  (18.838)   10.259 
Cíveis  -  2.897  -  (2.544)    353 
Trabalhistas   307   166   -   (209)    264 
Total  21.702  10.765  -  (21.591)   10.876 

  Controladora 
 31/03/2017 Adições Utilização Reversões 31/03/2018
Fiscais e tributárias  21.260  3.553   -  (3.418)   21.395 
Trabalhistas   457   76   (8)   (217)    308 
Total  21.717  3.629   (8)  (3.635)   21.702 
 ii. Demonstrativo da movimentação do exercício (consolidado)
  Consolidado 
 31/03/2018 Adições Utilização Reversões 31/03/2019
Fiscais e tributárias  22.603  18.300 -  (18.838)   22.065 
Cíveis   371  3.735   -  (2.544)   1.562 
Trabalhistas   409   538   -   (209)    738 
Total  23.383  22.573 -  (21.591)   24.365 

  Consolidado 
 31/03/2017 Adições Utilização Reversões 31/03/2018
Fiscais e tributárias  22.350  3.742   (71)  (3.418)   22.603 
Cíveis   336 -   35   -    371 
Trabalhistas   576   76   (26)   (217)    409 
Total  23.262  3.818   (62)  (3.635)   23.382 
Adicionalmente, o Grupo é parte em outras discussões, para as quais as probabilidades de perdas foram consideradas 
“possíveis” ou “remotas” e, para as quais, não foram constituídas provisões para perdas. As discussões classificadas 
como “possíveis” envolvem valores que totalizam aproximadamente R$ 78.832 em 31 de março de 2019 (R$ 66.323 
em 2018), as naturezas dos processos com risco possível estão discriminadas abaixo:
Natureza 31/03/2019 31/03/2018
Tributárias (i)  50.419  50.828 
Cíveis   7.385   5.546 
Trabalhistas  21.028   9.948 
  78.832  66.322 
(i) Os processos de natureza tributária referem-se, essencialmente, aos autos de infração que questionam a incidência 
de IRPJ e CSLL decorrente de subvenções para investimento referentes ao exercício de 2012 - 2014 (R$ 46.944). 23. 
Patrimônio líquido - (i) Capital social - O capital social subscrito e integralizado é de R$ 149.120 em 31 de março 
de 2019 e 2018 e está representado por um total de 299.588.749 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal 
e está integralmente registrado no Banco Central do Brasil em nome de Furukawa Electric Co, Ltd. (ii) Subvenção 
para investimentos - A Companhia possui junto ao Estado do Paraná incentivo fiscal na forma de crédito presumido 
de ICMS, conforme Decreto nº. 1922, de 8 de julho de 2011, cujo valor correspondente foi destinado à constituição de 
reserva de subvenção para investimentos. A Companhia informa que estão sendo cumpridas todas as condições relativas 
a esta subvenção. (iii) Outros resultados abrangentes - A Companhia apresenta outros resultados abrangentes de 
controladas utilizando o método de equivalência patrimonial, apresentando o valor justo de investimentos, a variação 
cambial de investidas no exterior e a parcela efetiva da variação líquida acumulada do valor justo dos instrumentos 
de hedge utilizados em hedge de fluxo de caixa até o reconhecimento dos fluxos de caixa que foram protegidos. 
(iv) Reserva legal - Constituída na proporção de 5% do lucro do exercício, limitada a 20% do capital social. (v) 
Dividendos - O Estatuto Social determina que o saldo dos lucros anuais será distribuído em conformidade com a 
resolução da Assembleia Geral Ordinária, devendo ser distribuído o dividendo mínimo correspondente a 5% (cinco 
por cento) do lucro líquido depois de deduzida a reserva legal. Em ata de assembleia geral ordinária de 6 de agosto 
de 2018, foi aprovado o pagamento de dividendos no total de R$ 17.971, dos quais R$ 3.880 estavam registrado na 
conta passiva de dividendos a pagar, referentes aos resultados apurados em 2015 e 2016, e o montante de R$ 14.091 
a ser transferido da reserva de lucros anteriores. Em conformidade com a resolução da Assembleia Geral Orginária de 
03 de julho de 2019, foi aprovada a distribuição de dividendos no total de R$ 18.176, sendo R$ 1.538 de dividendos 
mínimos do exercício base 2017 e   R$ 16.639 como juros de capital próprio. A movimentação dos dividendos e juros 
sobre capital a pagar está demonstrada conforme segue: 

Resultado do período 67.179
(-) Reserva legal (5%) (3.359)
Base de cálculo para cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios 63.820
Dividendos mínimos obrigatórios 3.191

Dividendos a pagar em 31 de março de 2018 5.418
Dividendos mínimos obrigatórios 3.191
Transferência reserva de lucros anos anteriores conforme AGO (06/08/2018) 14.091
JCP aprovado líquido de IR/CS (12,5%) 14.558
(-) Dividendos pagos no exercício (17.971)
Dividendos a pagar em 31 de março de 2019 19.287

(vi) Lucro líquido básico e diluído 31/03/2019 31/03/2018
Lucro líquido do exercício 67.179 32.372
Quantidades de ações 299.588.749 299.588.749
Lucro líquido básico e diluído por lote de 1.000 ações 0,22 0,11
A Companhia não tem plano de pagamento baseado em ações ou quaisquer outros instrumentos patrimoniais que possam 
diluir o lucro dos acionistas. 24. Imposto de renda e contribuição social diferidos - a. Reconciliação da taxa efetiva 
de imposto de renda e contribuição social - A despesa de imposto de renda e contribuição social foi calculada com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto 
de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. A aplicação de tais alíquotas leva 
em consideração o regime tributário de lucro real. A despesa de imposto de renda e contribuição social do exercício 
findo em 31 de março pode ser conciliada com o lucro contábil como segue:

Controladora Consolidado
31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018

Resultado antes dos impostos sobre o lucro 69.085 32.659 79.207 39.661
IR/CS – alíquota combinada de. 34% (23.489) (11.104) (26.930) (13.485)
Subvenções para investimento 17.756 10.053 17.756 10.053
Despesas não dedutíveis (8.197) 258 (8.197) 258
Equivalência patrimonial 768 4.391 768 -
Continuação tabela
Juros sobre capital próprio 5.657 - 5.657 -
Créditos diferidos realizados não constituídos 5.599 (3.885) (1.082) (4.115)
Total (1.906) (287) (12.028) (7.289)
IRPJ e CSLL correntes 13 (287) (10.109) (7.835)
IRPJ e CSLL diferidos (1.919) - (1.919) 546
Taxa efetiva 17% 0,88% 19% 18,38%
b. Composição do imposto diferido Controladora Consolidado
 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018
Prejuízo fiscal e base negativa 
  de exercícios anteriores  20.865  25.003   33.022  35.361 
Reserva de reavaliação  (2.444)  (3.590)   (2.444)  (3.590)
Provisão para perdas com clientes  18.256  18.211   18.256  18.211 
Provisões para litígios e outros  17.444  18.251   17.444  22.748 
Total de imposto à alíquota de 34%  54.121  57.875   66.278  72.730 
Créditos tributários registrados  36.977  38.896   40.865  42.784 
Créditos tributários não registrados  17.144  18.979   25.413  29.946 
O registro dos tributos diferidos ativos está suportado pelo plano de negócios do Grupo, o qual foi aprovado por sua 
Diretoria Executiva, e que indica a geração de lucros tributáveis a partir do exercício de 31 de março de 2018, em 
montantes considerados pela Administração suficientes para a realização de tais valores. 
25. Receita líquida de vendas Controladora Consolidado
 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018
Receita de vendas no mercado interno 1.285.158 883.836 1.467.764 1.031.936
Receita de vendas no mercado externo 96.784 87.610 146.325 111.064
Total da receita bruta 1.381.942 971.446 1.614.089 1.143.000
Deduções da receita
(-) Impostos sobre as vendas (301.293) (207.710) (317.101) (217.164)
(-) Desconto comercial e rebates (8.057) - (8.057) -
(-) Comissões (10.191) - (10.191) -
(-) Devoluções e abatimentos (40.053) (14.133) (40.874) (16.416)
Total das deduções (359.594) (221.843) (376.223) (233.580)
Receita liquida de vendas 1.022.348 749.603 1.237.866 909.420
26. Gastos por natureza 
a. Despesas por natureza Controladora Consolidado
Despesas por função 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018
Custos dos produtos vendidos  (727.678)  (517.975)  (857.115) (623.126)
Despesas com vendas e distribuição  (134.969)  (106.298)  (167.035)  (128.977)
Gerais e administrativas  (129.106)  (115.673)  (146.209)  (129.042)
  (991.753)  (739.946) (1.170.359)  (881.145)
Despesas por natureza     
Matéria-prima  (618.641)  (425.747)  (692.717)  (494.123)
Hedge de matéria-prima   (1.593)   410   (1.593)   410 
Gastos com pessoal  (158.656)  (138.642)  (208.477)  (176.751)
Depreciação e amortização  (19.657)  (17.326)  (24.019)  (19.990)
Material auxiliar de produção e consumo  (12.580)  (9.987)  (17.102)  (12.657)
Conservação e manutenção  (39.552)  (34.403)  (50.385)  (42.613)
Energia elétrica   (8.453)  (7.438)  (10.395)  (8.869)
Despesas comerciais  (31.202)  (32.860)  (39.352)  (40.359)
Serviços de terceiros  (40.869)  (41.866)  (47.888)  (47.705)
Pesquisa e desenvolvimento  (24.474)  (10.253)  (33.979)  (10.369)
Despesas gerais  (36.076)  (21.834)  (44.452)  (28.119)
Total  (991.753)  (739.946) (1.170.359)  (881.145)

b. Outras receitas operacionais, líquidas Controladora Consolidado
Despesas por função 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018
Perda por redução ao valor recuperável
  do contas a receber  (2.531)  (2.797)  (3.308)  (829)
Outras receitas operacionais, líquidas  58.872  31.607  51.463  34.628 
 56.341 28.810 48.155 33.799

 Controladora Consolidado
 Descrição por natureza 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018
Provisão (reversão) contingências 
  trabalhistas e fiscais  17.355   (312)  15.209   (673)
Ganho na venda de investimentos/imobilizados   800   823   800   891 
Crédito presumido ICMS PR - Decreto 1922/11 (a)  52.224  29.568  52.223  29.569 
Provisão para perdas de ativos (b)  (13.163)   10  (16.152)  5.278 
Outras   (875)  (1.279)  (3.925)  (1.266)
  56.341  28.810 48.155  33.799 
(a) O crédito presumido referente ao Decreto 1922/11 concede o benefício fiscal de ICMS, sendo a base para o benefício 
os produtos fabricados sob NCM: 8517.62.54, 8517.70.91, 8544.70.10 e 8544.70.30. (b) Em sua maior parte, este saldo 
refere-se o reconhecimento líquido de provisão para perdas de estoques devido à descontinuação, validade e qualidade 
dos mesmos, e para cobrir as perdas esperadas na realização dos inventários. Além disto, também consiste em write-offs 
de produtos descartados ao longo do exercício. 
27. Receitas e despesas financeiras Controladora Consolidado
Receitas 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018
Juros recebidos   2.723    3.712   1.211    931 
Ganho com variação cambial   19.903    7.630   58.906   24.151 
Rendimento de aplicações financeiras   1.019    1.283   1.051    1.311 
Ganho hedge de câmbio   4.247    872   4.247    872 
Outras receitas financeiras   2.725    2.340   2.823    3.284 
   30.617   15.837   68.238   30.549 
Despesas     
Juros sobre financiamentos   (10.306)   (10.033)   (11.067)   (10.691)
Perdas com variação cambial   (15.754)   (5.006)   (61.693)   (22.423)
Perda hedge de câmbio   (2.064)    (275)   (3.918)    (275)
Descontos cessão de crédito   (5.828)   (3.343)   (6.392)   (3.368)
Outras despesas financeiras   (3.071)   (2.125)   (3.300)   (3.340)
   (37.023)   (20.782)   (86.370)   (40.097)
28. Gerenciamento de risco - A Administração é responsável pelo estabelecimento e supervisão da estrutura de 
gerenciamento de risco do Grupo. As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para identificar, analisar 
e definir limites e controles apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites. Os instrumentos financeiros 
constantes nas contas de ativo e passivo encontram-se atualizados na forma contratada até 31 de março de 2019 e 
correspondem, substancialmente, ao seu valor de mercado. Os principais instrumentos financeiros do Grupo em 31 
de março de 2019 e 2018 são:
 Controladora Consolidado
 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2018
Caixa e equivalentes de caixa   15.263  19.939  27.633  24.828 
Contas a receber de clientes  224.166  158.739  281.636  217.192 
Partes relacionadas - ativo 68.689  65.760   382   1.882 
Fornecedores  (163.873)  (97.595)  (171.295)  (109.978)
Partes relacionadas - passivo   (7.592)  (15.199)  (30.456)  (24.027)
Empréstimos e financiamentos  (161.389)  (112.964)  (170.100)  (121.317)
Instrumentos financeiros derivativos   (1.770)   (1.464)   (1.770)   (1.464)
a. Risco de crédito - Risco de crédito é o risco de o Grupo incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma 
contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. 
O risco é basicamente proveniente do caixa e equivalentes de caixa e demais instrumentos financeiros apresentados 
na demonstração financeira. A concessão de crédito para clientes é suportada através de seguros de créditos junto a 
instituições financeiras (seguradoras). O risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras é administrado 
pela Diretoria Financeira do Grupo, monitorando os valores depositados e a concentração em determinadas instituições 
e, assim, mitigando o risco de prejuízo financeiro no caso de potencial falência de uma contraparte.
Valor contábil (consolidado) 31/03/2019 31/03/2018
Caixa e equivalentes de caixa 27.633 24.828
Contas a receber de clientes 281.636 217.192
b. Risco de liquidez - Risco de liquidez é o risco em que o Grupo irá encontrar dificuldades em cumprir com as 
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo 
financeiro. A abordagem do Grupo na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha 
liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar 
perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação do Grupo. 
Valor contábil (consolidado) 31/03/2019 31/03/2018
Fornecedores 171.295 109.978
Empréstimos e financiamentos 170.100 121.317
c. Risco de mercado - Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como taxas de câmbio e 
taxas de juros, têm nos ganhos do Grupo ou no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do 
gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros 
aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. A Administração do Grupo não efetua investimentos em ativos 
financeiros que possam gerar oscilações relevantes nos seus preços de mercado. Exposição a riscos de taxa de 
juros (consolidado) - Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos instrumentos financeiros (valor contábil) 
remunerados por juros da Companhia era:
Ativo 31/03/2019 31/03/2018
Aplicações financeiras 12.322 18.592
Passivo   
Empréstimos e financiamentos 170.100 121.317
Análise de sensibilidade de valor justo para aplicações financeiras de taxa variável vinculadas ao CDI em 31 de 
março de 2019 - O Grupo efetuou análise de sensibilidade demonstrando os efeitos no resultado do Grupo advindo 
das variações do CDI, sendo o cenário possível um decréscimo de 25% para taxa de juros e para o cenário remoto 
um decréscimo de 50%:
Valor exposto Risco Provável (*) Possível (*) Remoto (*)
12.322 Queda do CDI   787   591   394 
(*) Conforme previsões de mercado futuro, os índices de CDI considerados foram de 6,39%. Análise de sensibilidade 
de valor justo para empréstimos e financiamentos de taxa variável vinculadas ao CDI em 31 de março de 2019 - O 
Grupo efetuou análise de sensibilidade demonstrando os efeitos no resultado do Grupo advindo das variações do CDI, 
sendo o cenário possível um decréscimo de 25% para taxa de juros e para o cenário remoto um decréscimo de 50%:
Valor exposto Risco Provável (*) Possível (*) Remoto (*)
170.100 Aumento do CDI  (10.869)  (13.587)  (20.380)
(*) Conforme previsões de mercado futuro, os índices de CDI considerados foram de 6,39%. - Risco de oscilação das 
taxas cambiais (controladora) - Esse risco decorre da possibilidade da perda por conta de flutuações nas taxas de câmbio 
presente nas vendas ao mercado externo, nos contratos de compra de cobre (cotados em dólares) e eventualmente de 
posições de empréstimos, contas a pagar ou partes relacionadas. Dependendo dos níveis de exposição, o Comitê de 
riscos pode determinar a contratação de NDF (“Non Deliverable Forward”). As moedas nas quais estas transações são 
denominadas principalmente são: USD, Peso Colômbiano, Peso Argentino e Peso Mexicano. Análise de sensibilidade 
de variações nas taxas de câmbio - A Companhia possui ativo e passivo atrelado à diversas moedas estrangeiras em 31 
de março de 2019 e desenvolveu análise de sensibilidade com objetivo de mensurar o impacto da variação nas taxas 
de câmbio sobre seu contas a receber e a pagar expostos a tais riscos. Para as taxas possíveis, foi considerada a taxa 
de fechamento em 31 de março de 2019 com acréscimo (decréscimo) de 25% e para a taxa remota foi utilizado um 
acréscimo (decréscimo) de 50% em relação a taxa de fechamento em 31 de março de 2019.

À Administração da 
Furukawa Electric LatAm S.A. 
Curitiba - PR 
Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Furukawa Electric LatAm 
S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de março de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Furukawa 
Electric LatAm S.A. em 31 de março de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os 
seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. 
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas - A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar 
a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • 
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que 
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas 
controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações 
financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria 
do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Curitiba, 03 de julho de 2019.
KPMG Auditores Independentes
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João Alberto Dias Panceri
Contador CRC PR-048555/O-2

Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras

Operação 
Valor 
base Moeda Risco 

Atual 
taxa  Taxa Possível Taxa Remoto

Clientes no exterior 12.913 USD Baixa Dólar 3,8967 2,9225 3.228 1,94835 6.457
Fornecedores no exterior (36.711) USD Alta Dólar 3,8967 4,8709 (9.178) 5,84505 (18.356)
Fornecedores intercompany (390) USD Alta Dólar 3,8967 4,8709 (97) 5,84505 (195)
Impacto resultado em USD (6.047) (12.094)
Clientes no exterior 5.741 EUR Baixa Euro 4,3760 3,2820 1.435 2,188 2.871
Contas a receber intercompany - EUR Baixa Euro 4,3760 3,2820 - 2,188 -
Fornecedores no exterior (2.203) EUR Alta Euro 4,3760 5,4700 (551) 6,564 (1.102)
Impacto resultado em EURO 884 1.769
Contas a receber intercompany 10.522 ARS Baixa Peso 0,0898 0,0674 2.630 0,0449 5.261
Fornecedores intercompany (1.566) ARS Alta Peso 0,0898 0,1123 (392) 0,1347 (783)
Impacto resultado em ARS 2.238 4.478
Contas a receber intercompany 19.310 COP Baixa Peso 0,001224 0,000918 4.828 0,0006 9.655
Fornecedores intercompany (2.271) COP Alta Peso 0,001224 0,001530 (568) 0,0018 (1.135)
Impacto resultado em COP 4.260 8.520
Contas a receber intercompany 18.934 MEX Baixa Peso 0,2009 0,1507 4.733 0,1005 9.467
Fornecedores intercompany - MEX Alta Peso 0,2009 0,2511 - 0,3014 -
Impacto resultado em MEX 4.733 9.467
Instrumentos financeiros derivativos (controladora) - Swap - As operações de swap e derivativos são contratadas 
apenas como proteção dos ativos e passivos em moeda estrangeira, de forma que os ganhos e perdas dessas operações 
decorrentes da variação cambial sejam compensados pelos ganhos e perdas equivalentes das dívidas em moeda 
estrangeira. Não há desembolso de caixa no início da operação e, no vencimento, a liquidação é realizada pela diferença 
entre a taxa contratada e a taxa efetiva da moeda. A estimativa do valor de mercado das operações contratadas foi 
elaborada baseando-se no modelo de fluxos futuros a valor presente, descontados a taxas de mercado apresentadas 
pela BM&F na data de fechamento de 31 de março de 2019. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na 
interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor justo de cada operação. Como consequência as 
estimativas efetuadas pela Companhia não indicam, necessariamente, os montantes que efetivamente serão realizados 
quando da liquidação financeira das operações. Em 31 de março de 2019, a Companhia detinha operação de swap 
(nível 1), conforme demonstrado a seguir:
     Valor de referência (Nacional) Valor contábil/justo

Descrição Contra Parte
Data dos 

Contratos
Venci-
mento Posição

Moeda 
Estrangeira

Moeda 
Nacional

Moeda 
Nacional

Valor a 
pagar

Ativa       20.737  

Passiva
Banco Mizuho do 

Brasil S.A 15/06/2018 12/06/2020 CDI -0,10% 4.626 20.000 (20.977) (239)
Ativa    0,28% a.a.   24.883  

Passiva
Banco Mizuho do 

Brasil S.A 17/07/2018 13/07/2020 100 % da CDI 5.547 25.000 (26.151) (1.268)
Ativa    EUR + 0,8549%   28.912  

Passiva
Banco Mizuho do 

Brasil S.A 15/10/2018 09/10/2020 9,6% a.a. 6.459 28.000 (29.175) (262)
Ativa    2,58%   18.817  
Passiva Banco de Tokyo 11/04/016 11/04/2018 103.50% CDI 5.682 20.000 (20.281) (1.464)
d. Valor justo (consolidado) - O valor justo dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis 
apresentados na demonstração financeira, são os seguintes:
 31/03/2019 31/03/2018

Consolidado
Valor 

contábil Valor justo
Valor 

contábil Valor justo
Ativos mensurados pelo custo amortizado     
Caixas e equivalentes de caixa 27.633 27.633 24.828 24.828
Contas a receber de clientes 281.636 281.636 217.192 217.192
Partes relacionadas - ativo 382 382 1.882 1.882
Outras contas a receber 13.568 13.568 14.085 14.085
Passivos mensurados pelo custo amortizado    
Fornecedores 171.295 171.295 109.978 109.978
Partes relacionadas – passivo 30.456 30.456 24.027 24.027
Impostos, salários e outras contas a pagar 46.056 46.056 39.433 39.433
Empréstimos e financiamentos 170.100 170.100 121.317 121.317
Passivos mensurados pelo valor justo por meio de resultado
Instrumentos financeiros 1.770 1.770 1.464 1.464
Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo: • Aplicações financeiras - Os valores 
contábeis informados no balanço patrimonial se aproximam do valor justo em virtude de suas taxas de remuneração 
serem baseadas na variação do CDI. • Contas a receber, outras contas a receber, fornecedores e outras contas a 
pagar - Decorrem diretamente das operações da Companhia, sendo mensurados pelo custo amortizado e estão registrados 
pelo seu valor original, deduzido de provisão para perdas e ajuste a valor presente quando aplicável. O valor contábil 
se equivale ao valor justo tendo em vista o curtíssimo prazo de liquidação dessas operações (menos de 90 dias). • 
Empréstimos e financiamentos - São classificados como passivos financeiros não mensurados ao valor justo e estão 
registrados pelo método do custo amortizado de acordo com as condições contratuais. Esta definição foi adotada, pois 
os valores não são mantidos para negociação que de acordo com entendimento da Administração reflete a informação 
contábil mais relevante. Os valores justos destes passivos financeiros são equivalentes aos seus valores contábeis, por 
se tratarem de instrumentos financeiros com taxas que se equivalem às taxas de mercado e por possuírem características 
exclusivas, oriundas de fontes de financiamento específicas. • Contratos de compra futura (cobre) - Valores contábeis 
equiparados ao valor justo tendo em vista a contabilização dos resultados com derivativos com base no valor justo 
dos mesmos reconhecidos em mercado ativo, já descontados a valor presente (Vide nota 08 para detalhamento da 
metodologia de cálculo com resultados de derivativos). 29. Previdência social privada - A partir de 21 de novembro 
de 2011, a Companhia e suas Controladas iniciaram o patrocínio de um Plano de Benefícios, denominado Programa 
de Previdência Complementar, associado a um Programa de Seguro de Vida com Cobertura por Sobrevivência, junto 
a uma entidade aberta de previdência complementar, o Itaú Vida e Previdência S.A. O plano é na modalidade de 
contribuição definida durante o período de acumulação de reservas. O único benefício definido, na fase de acumulação, 
é um pecúlio pago em eventos de morte ou invalidez, calculados conforme fórmulas e condições estabelecidas no 
regulamento do plano. As contribuições são efetuadas em média, na proporção de 50% pela patrocinadora e 50% pelos 
participantes ativos contribuintes e foram estabelecidas através da opção exercida pelos participantes entre 2% e 8% de 
sua remuneração nominal. 30. Transações que não envolvem caixa ou equivalentes de caixa - Controladora - Em 
9 fevereiro de 2018, a Companhia realizou a consolidação dos débitos do Programa REFIS da Receita Federal, para 
regularização do débito de INSS, que prevê a liquidação dos referidos débitos tributários através da utilização de créditos 
de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). O imposto de 
renda e a contribuição social diferidos no montante de R$ 1.667 é equivalente aos débitos tributários compensados 
com o prejuízo fiscal da Companhia, sem impacto no caixa ou equivalentes de caixa e, portanto, não está refletida na 
demonstração do fluxo de caixa. Em 1 de Novembro 2018, a companhia integralizou o capital social com operações 
de contas a receber e ativo imobilizado com a controlada Furukawa Industrial Colômbia SAS no montante total de R$ 
12.605, sendo de contas a receber em aberto de R$ 7.451, mutuo em aberto no montante de R$ 3.454 e em máquinas 
e equipamentos de ativo fixo no montante de R$ 1.700. Não havendo transação em caixa na operação, estes valores 
não estão refletidos na demonstração do fluxo de caixa como atividade de investimento. Consolidado - O resultado da 
conversão dos balanços das controladas para a moeda de apresentação da Companhia, R$ 6.155 (R$ 3.029 em 2018), 
não impactam o caixa ou equivalentes de caixa e, portanto, não está refletida na demonstração do fluxo de caixa. Em 
8 de fevereiro 2018, a Companhia realizou a consolidação dos débitos do Programa REFIS da Receita Federal, para 
regularização do débito de INSS, que prevê a liquidação dos referidos débitos tributários através da utilização de créditos 
de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). O imposto de 
renda e a contribuição social diferidos no montante de R$ 1.667 é equivalente aos débitos tributários compensados 
com o prejuízo fiscal da Companhia. Adicionalmente, a controlada Furukawa Industrial Optoeletrônica reconheceu o 
ativo diferido em decorrência do processo de incorporação no montante de R$ 452; ambas as operações sem impacto 
no caixa ou equivalentes de caixa e, portanto, não estão refletidas na demonstração do fluxo de caixa. 31. Cobertura 
de seguros (consolidado) - Em 31 de março de 2019, o limite máximo de indenização estabelecido pela Administração 
da Companhia e de suas controladas, para cobrir eventuais sinistros, é resumido como segue:

Consolidado Data de vigência  
Risco De Até Cobertura máxima indenização
Seguro patrimonial 31/03/2019 31/03/2020    363.539 
Seguro de lucros cessantes 31/03/2019 31/03/2020    126.902 
Seguros de responsabilidade civil 31/03/2019 31/03/2020    27.028 
A cobertura foi contratada por montante considerado suficiente pela Administração para mitigar os riscos por ela 
identificados.


